02 Escola Antoni Botey

Zona d’escolarització 1

Escola verda

Av. Doctor Bassols, 77 08913 Badalona
93 387 25 89
a8001509@xtec.cat
www.xtec.cat/ceipantonibotey/
Codi del centre: 08001509

Menjador escolar amb cuina pròpia
Activitats extraescolars
Colònies P5, 2n, 4t i 6è
Socialització de materials

Característiques del centre

Horari escolar
Infantil de 9.00 a 12.00 h i de 15.00 a 17.00 h
Primària de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Servei d’acollida
Matí de 8.00 a 9.00 h i migdia de 12.00 a 13.00 h

Idiomes
Propostes educatives amb anglès actives i
motivadores des de P3 a 4rt (ambients i propostes).
Anglès de 1r a 6è. Expressió oral en anglès de 2n a
6è en mig grup

Equipaments
Wifi i pissarres digitals a totes les aules. Tauletes i
ordinadors portàtils, tant per fer treball individual com
pel treball en grup. Aula de música, aula d’anglès,
espai de moviment, espai de descans pels més petits,
aula de volum, espai de joc simbòlic, espai d’art i
laboratori. Disposem d’un ampli pati de sorra amb una
pista poliesportiva, un pati diferenciat pels més petits
de l’escola, un gimnàs cobert i un hort

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Associació de mares i pares de l’Escola Antoni Botey
ampa.antonibotey@hotmail.com

Tenim com a objectiu crear un entorn afavoridor pels
aprenentatges (observació, metodologies actives,
participació i organització en grups reduïts).
Treball globalitzat a les aules: infant protagonista del
seu aprenentatge. Construeix el seu coneixement
a partir de les seves motivacions, interessos i
necessitats.
A l’escola caminem plegats amb els infants i
les seves famílies, treballant perquè respectin
la diversitat que els envolta, entenent la
multiculturalitat i la coeducació com a riquesa.
Educació emocional: fent conscient a l’infant de les seves
emocions, sentint-se reconegut, acceptat i estimat.
Sortides culturals (teatre, música, dansa i cinema),
de caire natural i/o relacionades amb el medi
(el barri, la ciutat), l’esport i els projectes que
s’engeguen a les aules.
Promovem la creativitat, és per això que l’expressió
artística és present en el dia a dia.
Potenciem el llenguatge musical, a través de mitjos grups.
L’aprenentatge de la lectoescriptura es fa de forma
molt natural.
Seguiment acurat i personalitzat de cada alumne. Hi
ha dos mestres a l’aula en molts moments.
Famílies voluntàries , consell de delegats d’alumnes i
de pares i mares, AMPA.

Projectes singulars
• Entrades relaxades amb famílies a P3
• Ambients de P3 a 2on. Racons a Infantil i 1r
Propostes a 3r i 4rt. Caixes d’aprenentatge a 5è i 6è
• Fem treball en xarxa amb els instituts - projectes
d’aprenentatge servei (APS)
• Participem al Consell d’Infants de Badalona
• Formem part de la Mostra d’escoles d’Escola Nova 21
• Fem piscina a 1er
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